
 
 

 

 

Atualização do comprovativo de vacinação para os Centros Recreativos da 
Cidade de Brampton 

  
BRAMPTON, ON (19 de outubro de 2021) – A partir de 1 de novembro, e de acordo com as diretrizes da 
Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), todos os visitantes com 12 anos de idade ou mais que entrem 
nos Centros Recreativos da Cidade de Brampton (City of Brampton Recreation Centres) terão de apresentar 
o comprovativo de vacinação. 
 
Isto aplica-se a todos os participantes e espetadores nos centros recreativos, incluindo jovens, treinadores, 
instrutores, cuidadores, voluntários e responsáveis pelos jogos. Esta atualização é consistente com outros 
municípios e visa proteger a comunidade desportiva ativa dos jovens de Peel. 
 
Métodos admissíveis de obtenção do comprovativo de vacinação 
 
A Recreação de Brampton (Brampton Recreation) aceitará os seguintes métodos de obtenção do 
comprovativo de vacinação juntamente com um documento de identificação pessoal adicional: 
 

1. Recibo do comprovativo de vacina de imunização: pode ser obtido no portal de reservas provincial 
(provincial booking portal), ou através do telefone 1-833-943-3900 da Linha provincial de 
agendamento de vacinas (Provincial Vaccine Booking Line) 
 

2. Certificado digital do recibo de vacina de Ontário melhorado com o código QR oficial: pode ser 
obtido no portal de reservas provincial (provincial booking portal). Pode encontrar mais informações 
aqui (found here). 

 
Convém notar que o pessoal continua a rever os requisitos operacionais com vista a garantir que o processo 
de controlo avance o mais rápido possível. Solicitamos que planeie chegar cedo para a sua atividade para 
garantir que há tempo suficiente para fazer as verificações necessárias. Agradecemos a sua paciência 
durante esta transição. 
 
Exceções 
 
As pessoas que não podem tomar a vacina devido a exceções médicas poderão entrar com uma nota do 
médico indicando claramente que estão isentas da vacinação COVID-19. 
 
Convém notar que o comprovativo de um teste COVID-19 não será aceite como alternativa ao comprovativo 
de vacinação completa. 
 
Seja vacinado 
 
Proteja-se a si e à sua comunidade. Para mais informações sobre como ser vacinado, incluindo efetuar um 
agendamento, visite o site de vacinação da Região de Peel aqui (here). 
 
Para perguntas de caráter geral, envie um e-mail para recreation@brampton.ca ou telefone para o 311 
dentro da Cidade de Brampton (ou 905.874.2000 fora da cidade) 
 
Clique aqui (here) para obter as últimas atualizações relativas à resposta da Cidade à COVID-19. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.ontariohealth.ca%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918942455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2%2BdF5VBzkDPUy1zGg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.ontariohealth.ca%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918942455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2%2BdF5VBzkDPUy1zGg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fproof-covid-19-vaccination%23enhanced-vaccine-certificates-with-qr-codes&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918952413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nq%2BRX57ReLqViKt2uUecqaa0HYQ5iteDkmrEgVJ75y8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2Fbook-appointment%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918962369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wid1GoslbS2RUMQ%2Fv03poZsNGNMcGUXZIKjSCkVXH4o%3D&reserved=0
mailto:recreation@brampton.ca
https://letsconnect.brampton.ca/


 

 

 
 
 
 
 
 

 
CONTACTO DE IMPRENSA 

Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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